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DIFERENCIAÇÃO DE SERVIÇOS: PESSOAS, PROCESSOS E 
AMBIENTE DE UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA 
 
RESUMO 

Esta pesquisa analisou o comportamento de consumidores de serviços diferenciados de 
academia. Em um cenário em que há um aumento da exigência do consumidor, é 
importante compreender as percepções dos consumidores e dos gestores de empresas 
que oferecem serviços diferenciados. O objetivo deste estudo é investigar os elementos 
considerados diferenciados pelos consumidores de academia de ginástica. O método 
utilizado na pesquisa é qualitativo e exploratório, com o levantamento de dados in loco, 
realizado por meio de entrevista em profundidade. As dimensões Pessoas e Ambiente em 
academias de ginástica se destacaram na percepção dos consumidores. Assim, a 
pesquisa avança ao propor um framework de diferenciação de serviços para empresas 
prestadoras de serviços. 
 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Serviços diferenciados. Academia de 
ginástica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O segmento de academias de ginástica tem se expandido ao longo do 

tempo, demonstrando que as atividades oferecidas nestes ambientes são vistas como 

uma solução para os abalos físicos e psicológicos vividos pela população urbana 

(TAHARA; SCHWARTZ; SILVA: 2003). 

Weis et al. (2013), Costa (2012) e Hirschbruch, Fisberg e Mochizuki (2008) 

citam, como combustível para esse crescimento, o papel da mídia em vincular padrões 

estéticos e a academia de ginástica como ambiente para alcançá-los. Já Garay, 

Sperandei e Palma (2014) e Oliveira (2011) destacam que os estudos do campo de 

Educação Física têm ressaltado os benefícios das atividades físicas para saúde, 

impactando também na procura desse tipo de serviço. 

Independente dos benefícios, se meramente estéticos ou de saúde, Bossa 

(2014) afirma que o comportamento do consumidor também deve ser estudado, e Castro 

Jr., Rosetto e Gonçalo (2014), ao considerar o consumidor e a expansão da oferta de 

serviços, defende a necessidade de diferenciação entre eles. 

Este estudo se justifica pela expansão do setor de serviços e sua 

representatividade. De acordo com a CSN – Confederação Nacional de Serviços – (2015), 

54,9% dos postos de trabalho no Brasil são de atividades em serviços. Além disso, as 

características específicas, assim como perecibilidade e intangibilidade, tornam os 

serviços um setor difícil de ser conceituado e pouco estudado quando comparado aos 

bens físicos (CASTRO JR.; ROSETTO; GONÇALO: 2014).  

O mercado de academias de ginástica, bem como o mercado de serviços, tem 

crescido e as necessidades de seus consumidores tornaram-se mais complexas, 

envolvendo questões como estética, saúde e bem-estar. Para Pilzer (2002), o bem-estar é 

a grande indústria do século XXI. O aumento da procura pelas academias de ginástica 

também se deve ao fato de as pessoas buscarem minimizar os prejuízos causados por 

fatores como o estresse, o sedentarismo, a alimentação desbalanceada, o álcool e o 

cigarro, entre outros, que caracterizam o estilo de vida moderno (SABA: 2001). Portanto, o 

consumidor de serviços de academia torna-se um elemento interessante a ser estudado, 

visto a complexidade de suas necessidades e multiplicidade de serviços disponíveis. 

Considerando este contexto de competitividade em serviços e da 

complexidade das demandas dos consumidores, justifica-se estudar e compreender as 

empresas atuantes neste mercado, principalmente aquelas que buscam se diferenciar em 

serviços para obterem vantagem competitiva. 
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Com o surgimento destes empreendimentos, emergiu também a 

preocupação por parte dos empresários do ramo, de atender e satisfazer os clientes. 

Segundo Juran (1995), cliente é todo indivíduo impactado pelo produto ou processo, é 

qualquer pessoa que participe do processo, desde a sua idealização até seu consumo.  

Conforme Kotler (1998), a percepção de satisfação destes clientes ocorre 

quando a sensação de ser bem atendido pelo serviço ou produto é maior que suas 

expectativas. Para tanto, é preciso que sejam consideradas quais características 

influenciam para que o consumidor de uma academia tenha determinada expectativa. De 

acordo com Solomon (2011), escolaridade, renda, gênero, idade, estrutura familiar, classe 

social, raça e etnicidade, geografia e estilo de vida traduzem-se como elementos capazes 

de mensurar uma população quanto a seu comportamento. No entanto, vale lembrar que 

existem outros pontos mais sutis, como personalidade e gosto do consumidor, mas que 

também são capazes de influenciar na escolha dos produtos. 

Partindo do pressuposto de que existem inúmeras opções de academias e 

empreendimentos com finalidades similares no mercado, entender os elementos que levam 

um consumidor a comprar um serviço considerado diferenciado é de suma importância. Do 

mesmo modo, a retenção do cliente é um grande desafio. De acordo com Saba (2006), em 

média 80% dos novos consumidores de academias de ginástica são fruto da indicação dos 

consumidores antigos, assim, o esforço para retenção, como um atendimento 

personalizado, pode se reverter em resultados melhores do que um gigantesco esforço de 

vendas. Ainda de acordo com Saba (2006), em várias partes do mundo há uma desistência 

de 50% dos matriculados em academias, após seis meses de matrícula.    

Assim, pergunta-se: quais aspectos são percebidos como serviços 

diferenciados por consumidores e gestores de uma academia de ginástica? O objetivo 

geral deste trabalho é compreender os elementos considerados diferenciados em serviços 

prestados por uma academia de ginástica com base no modelo de Booms e Bitner (1986). 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SERVIÇOS DIFERENCIADOS 

Bens e serviços revelam peculiaridades quanto aos seus respectivos fatores 

de influência dentro de uma organização. Para Kotler e Keller (2006) um serviço é 

“qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja 

essencialmente intangível”. Sendo que para os autores, a execução dos serviços pode 

estar ligada ou não a um produto concreto.   
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Os produtos físicos, por sua vez, apesar de serem tangíveis, assemelham-se 

aos serviços por também buscarem a geração de valor e a satisfação dos clientes. Além 

destas características, os serviços possuem outros atributos que precisam ser 

considerados pelas empresas ao formarem suas estratégias, que são intangibilidade, 

heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade (LOVELOCK; WRIGHT: 2001). Esses 

atributos não só diferenciam os serviços dos bens físicos na visão de Aguiar (2007), como 

também os tornam mais difíceis de serem administrados. Sendo que não se deve apenas 

conseguir diferenciar os serviços dos bens, mas administrá-los em conjunto.    

Ainda segundo Aguiar (2007), a relação entre instrutor e consumidor 

interfere nos resultados almejados, pois os consumidores esperam desse profissional algo 

além do conhecimento técnico, mas também cortesia, atenção, respeito e que este 

profissional se coloque no lugar dos consumidores, entendendo suas dificuldades. Esses 

pontos reforçam o aspecto da heterogeneidade dos serviços, pois o instrutor precisa 

extrapolar seus conhecimentos em atividades físicas e trabalhar com a gestão de 

emoções dos clientes. É necessário ressaltar que a academia de ginástica é um 

estabelecimento híbrido, já que alia bens (instalações, equipamentos e outros) a serviços 

(avaliação física, atendimento e acompanhamento profissional, montagem de fichas etc). 

A diferenciação no âmbito de bens físicos pode ser alcançada com a adição 

de serviços a estes, assim, associa-se a qualidade do serviço ao produto. As empresas 

de serviços enfrentam um desafio maior, pois não entregam produtos tangíveis, que são 

facilmente percebidos e diferenciados por seus atributos (CASTRO JR.; ROSETTO; 

GONÇALO: 2014). 

Confirmando o exposto acima, Aguiar (2007) afirma que quando os 

mercados oferecem produtos muito semelhantes, a parcela de serviços envolvidos será o 

diferencial de valor buscado pelos clientes. Para Grönroos (1995), o mundo ocidental está 

se tornando uma “sociedade de serviços” ou “uma economia de serviços”. Considerando 

tal tendência de orientação para serviços demonstrada pelos autores, tem-se como 

resultado a oferta de muitos serviços semelhantes, assim como ocorre com os produtos, 

e consequentemente cria-se uma necessidade da criação de serviços diferenciados. 

No contexto das academias de ginástica, Novaes (1990) ressaltou o 

processo de diferenciação e de surgimento de novas modalidades no Brasil nas décadas 

de 70 e 80, quando as mesmas passaram a oferecer além da ginástica localizada, a 

ginástica aeróbica de impacto.  
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Furtado (2007) considera que a diferenciação das academias de ginástica 

está na diversificação das atividades oferecidas e também é influenciada por novas 

modas do estilo fitness. Assim, uma academia de ginástica pode utilizar novas tendências 

do mercado a fim de se diferenciar, atrair e reter clientes. Tal diversificação pode criar 

uma ideia de personalização, relação que é contraditória, pois se personaliza em massa, 

considerando grupos de consumidores com características em comum e não a 

individualidade de cada um (Furtado, 2007). 

Considerando que uma organização deseje posicionar-se de forma 

diferenciada, Aguiar (2007) sugere que primeiramente seja definido o mercado-alvo, para 

que posteriormente defina-se a estratégia de diferenciação em relação à concorrência. 

Caso a organização já disponha de uma base de clientes, Saba (2006) explica que se 

pode conhecer o público consumidor da academia por meio de três recursos: i) uma base 

de dados detalhada, ii) interatividade e iii) personalização em massa. De acordo com o 

autor, estes dados podem ser confrontados a fim de agrupar os consumidores em 

determinados grupos, como faixa etária, sexo e horário em que se exercitam. Dessa 

forma, podem ser criados produtos específicos para os perfis encontrados.  

Tratando-se de bens tangíveis, Castro (2014) afirma que tais estratégias de 

diferenciação podem ocorrer por alteração de suas características intrínsecas, tais como 

tamanho, forma, material e odor. Os serviços, por sua vez, poderiam ser diferenciados 

com a oferta de serviços suplementares que estariam circulando o serviço principal. 

Ainda quanto à estratégia, Watson, Pitt e Kavan (1998) propõem que a 

qualidade do serviço deve ser alcançada com a participação dos níveis estratégico, tático 

e operacional. No estratégico, cabe à gestão definir as bases para a qualidade do serviço, 

assim como os planos que afetam a estratégia organizacional, o ambiente e os sistemas. 

No nível tático, são desenhados e colocados em prática os processos para se prestar um 

serviço diferenciado. Por último, no nível operacional, ocorre o encontro de pessoas, 

momento que justifica o treinamento de pessoal como obrigatório em serviços, para que 

as expectativas dos clientes sejam atendidas. 

Justificando a importância do nível estratégico como base, Booms e Bitner 

(1981) afirmam que é preciso pensar criativamente em relação ao composto de marketing 

e isso se torna um desafio para os gestores no que se refere ao marketing de serviços. 

Para estes autores, existem as seguintes dimensões de diferenciação em serviços: 

Pessoas, Processos e Ambiente.  
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Tratando-se da dimensão de Pessoas, Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (2014) 

afirmam que, na indústria de serviços, as pessoas são um importante recurso e capazes 

de provocarem mudanças benéficas nos consumidores, sendo assim, fator de 

diferenciação na oferta de serviços. Para Riesenberger (1998), a cultura corporativa e as 

pessoas exercem o papel mais decisivo para a diferenciação de serviços.  

Quanto à dimensão de Processos, o processo é o modo de diferenciar-se dos 

concorrentes e entregar satisfação. Durante o processo o cliente tem a oportunidade de 

comparar por meio de sua percepção, o serviço em relação aos concorrentes e as suas 

expectativas sobre o mesmo (Castro Jr., Rosetto & Gonçalo, 2014). Karatepe, Avci e Arasli 

(2004) acrescentam que os clientes podem perceber efeitos positivos na qualidade de serviços, 

quando ocorre a padronização do trabalho, ou seja, quando os processos são estabelecidos. 

Por último, tem-se a dimensão de Ambiente Físico. Para Watson, Pitt e 

Kavan (1998), o Ambiente não só proporciona a execução dos serviços, como também 

tangibiliza os seus aspectos de forma que o consumidor possa perceber por meio de 

características físicas, a diferenciação entre os concorrentes. 

Ainda acerca do ambiente físico e considerando sua importância para a 

diferenciação de serviços de academia, a arquitetura desempenha papel fundamental. 

Tortaro (2003) afirma que a arquitetura das academias ajuda a vender e aumentar a 

adesão de consumidores e o ambiente da academia deve ser planejado de forma que 

seja possível realizar mudanças de tempos em tempos. Tortaro (2007) também afirma 

que a academia deve ser um local atraente, pois irá concorrer com a praia, o cinema, o 

parque e o bar, dentre outras formas de entretenimento. Assim, as academias de 

ginástica devem pensar seus espaços de forma a propiciar contato dos consumidores 

com amigos, diversão, relaxamento e o equilíbrio entre o corpo e a mente. 

Dessa forma, assim como afirma Aguiar (2007), se uma organização deseja 

que seus serviços alcancem vantagem em relação aos oferecidos pela concorrência, sua 

estratégia deve ressaltar o relacionamento com o cliente, sendo os valores destes clientes 

entendidos por todos os membros da organização. Para Furtado (2007), este foco no 

cliente e a investigação de suas necessidades, desejos e fraquezas permitem a 

personalização e, ao mesmo tempo, a diversificação, fatores que são gerados pela busca 

por diferenciação. Por fim, este esforço compreender a percepção do consumidor e 

satisfazê-lo pode ser confirmado pela seguinte citação de Aguiar (2007, p. 38), ao afirmar 

que: “Para as academias de ginástica vale a premissa de que, é mais válido satisfazer e 

manter os alunos já matriculados, do que estar sempre se preocupando conquistar alunos 

novatos”. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi do tipo qualitativa e de cunho exploratório, visto que o tema 

serviços diferenciados ainda é pouco explorado academicamente. Realizou-se uma 

pesquisa de campo, “com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimento acerca 

de um problema para o qual se procura uma resposta” (Marconi & Lakatos, 2003, p. 186). 

Trata-se, ainda, de um estudo de caso por ser indicado para uma ou poucas 

unidades, entendidas como pessoa, família, produto, órgão público, empresa, 

comunidade ou mesmo país. Segundo Yin (2001) o estudo de caso consiste em uma 

investigação empírica de um acontecimento atual dentro do contexto da vida real, sendo 

que os limites do fenômeno não estão nitidamente definidos. O caso estudado será uma 

academia de ginástica localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. O critério de 

escolha foi por conveniência e pela abertura dos proprietários delas, que se mostraram 

interessados nos resultados deste trabalho. 

A delimitação do objeto de estudo se restringe aos clientes definidos pela 

academia em estudo como público alvo, ou seja, consumidores das academias de 

ginástica em estudo que já praticaram atividades físicas em outras academias e que estão 

regularmente matriculados. Respeitando a confidencialidade das informações deste 

estudo, a academia em estudo será denominada Academia Bem Estar (BE).  

Este estudo teve como fonte de informações a população constituída por 

todos os clientes matriculados na academia Bem Estar, ou seja, cerca de 350 

consumidores, e também pelos dois proprietários. A amostra deste estudo foi constituída 

por 17 pessoas, sendo 10 homens e 7 mulheres de 16 a 62 anos, o que garantiu uma 

amostra com várias faixas etárias. Os dois proprietários da Bem Estar também foram 

entrevistados. 

O método de coleta de dados utilizado foi a entrevista individual em 

profundidade realizada com os consumidores e com os proprietários da Bem Estar. As 

entrevistas foram realizadas no mês de junho de 2015, em três dias consecutivos, 

e registraram uma duração média de 25 minutos cada. Dois dias de entrevistas ocorreram 

in loco, no próprio espaço físico da academia Bem Estar, local onde foram entrevistados 

todos os consumidores da amostra deste estudo e onde foi entrevistado Flávio, um dos 

proprietários da academia. Laura, a outra proprietária foi entrevistada em local externo por 

questões de conveniência. 
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Os consumidores foram abordados antes, durante ou depois da prática de 

suas atividades, conforme a percepção do pesquisador do momento mais adequado. Isto 

fez com que o entrevistador pudesse também observar a rotina da academia, o 

relacionamento dos consumidores com professores, o trabalho da recepção e da limpeza, 

além da própria estrutura da Bem Estar, efetuando anotações de campo que pudessem 

contribuir para a pesquisa (Quadro 1). 

A quantidade de consumidores entrevistados foi baseada na saturação das 

respostas das entrevistas. Fontanella, Ricas e Turato (2008) destacam que a saturação teórica 

é comum em pesquisas qualitativas e constitui-se como a suspensão da inclusão de novos 

participantes na coleta de dados quando as respostas começam a ser similares ou iguais. 

 
Quadro 1 – Perfil dos entrevistados da Academia Bem Estar 

 Nome (Ficticio) Sexo Idade Profissão Programa 

1 Alessandra Caetano F 35 Contadora Fortalecimento 

2 Alice Gama F 17 Estudante Fortalecimento 

3 Aroldo Martins M 48 
Servidor Público 

Federal 
Fortalecimento 

4 Clarisse Gama F 18 Estudante Fortalecimento 

5 Daniela Duarte F 33 Designer 
Fortalecimento e 
Emagrecimento 

6 Dolores Bougleux F 62 Aposentada Saúde 

7 Evandro Macedo M 51 Produtor Cultural Saúde 

8 Fábio Madureira M 21 Estudante Fortalecimento 

9 Fabrício Schimidt M 35 Engenheiro Fortalecimento 

10 Iago Horta M 25 Economista Fortalecimento 

11 Marcela Souza F 26 Administradora Fortalecimento 

12 Otávio Siqueira M 37 Médico Fortalecimento 

13 Pedro Otávio M 18 Estudante Fortalecimento 

14 Pedro Scarpati M 16 Estudante Fortalecimento 

15 Rodrigo Cabral M 15 Estudante Fortalecimento 

16 Simone Costa F 36 Industrial 
Fortalecimento e 
Emagrecimento 

17 Túlio Bueno M 19 Estudante Fortalecimento 

Fonte: Autores 

 

O roteiro de entrevista foi elaborado conforme as dimensões de diferenciação 

em serviços descritas por Booms e Bitner (1981) e objetivou compreender a percepção dos 

entrevistados sobre as dimensões de pessoas, processos e ambiente (Quadro 2). 

A última parte do roteiro foi composta por duas perguntas dispostas 

propositalmente ao final do roteiro, para que não interferissem nas demais respostas e 

seguissem uma sequência de ideias. As perguntas são: 11) O que você acredita que seja 

o diferencial da Bem Estar? e 12) Gostaria de acrescentar mais algum ponto sobre o 

assunto que não foi abordado? 
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O roteiro aplicado para os proprietários respeitou a mesma base utilizada no 

roteiro dos consumidores, com isso foi possível realizar a comparação das respostas de 

consumidores e proprietários ao final deste trabalho. 

Os dados foram avaliados por meio de análise de conteúdo via técnica de 

análise categorial temática, na qual são elaboradas categorias (no caso, as dimensões da 

diferenciação) para a inferência dos resultados (BARDIN: 2008; MOZZATO: 

GRZYBOVSKI, 2011) e seguiu três etapas principais. 

A primeira etapa foi a pré-análise, quando as ideias foram organizadas em 

unidades de sentido, tomando por base evidências percebidas nas transcrições (Minayo, 

1998) e de proposições teóricas que levaram ao estudo de caso (Yin, 2001). Estas 

unidades de sentido podem ser entendidas como os temas escolhidos a serem 

codificados e foram balizados pelas dimensões da diferenciação. 

 

Quadro 2 – Roteiro de Pesquisa – Questões referentes às dimensões da diferenciação 

Dimensão: Perguntas Objetivo/Fontes Bibliográficas 

Pessoas 

1) Qual a sua percepção sobre os instrutores da 
Academia Bem Estar? Watson, Pitt e Kavan (1998) propõem que a 

qualidade do serviço deve ser alcançada com a 
participação dos níveis estratégico, tático e 

operacional. Portanto, é necessário verificar o 
posicionamento do gestor quanto a estes níveis. 

 
Watson, Pitt e Kavan (1998) definem o treinamento 
de pessoal como obrigatório em serviços, para que 

as expectativas dos clientes sejam atendidas. 

2) Quanto aos recepcionistas / equipe de venda, 
o que você acha? 

3) Qual sua percepção sobre os instrutores da 
Bem Estar? 

4) Outras pessoas de sua convivência na 
academia te influenciam na pratica das 
atividades? 

Processos 

5) Como você tomou conhecimento sobre a 
academia Bem Estar? Karatepe, Avic e Arasli (2004) e Ibastez, Hartmann 

e Calvo (2006) acrescentam que os clientes podem 
perceber efeitos positivos na qualidade de serviços, 
quando ocorre a padronização do trabalho, ou seja, 

quando os processos são estabelecidos. 

6) Você percebe algum padrão na abordagem 
dos colaboradores da academia com você? 

7) Quais atividades você pratica na Bem Estar? 
As aulas mantém um padrão de qualidade? 

Ambiente 

8) Como você considera o ambiente físico da 
Bem Estar? 

Para Watson, Pett e Kavan (199), o “Ambiente” não 
só proporciona a execução dos serviços, como 
também tangibiliza os seus aspectos de forma que 
o consumidor possa perceber por meio de 
características físicas, a diferenciação entre os 
concorrentes. 

9) Qual seu ambiente preferido dentro do 
espaço físico da academia? 

10) Você mudaria algo no ambiente físico da Bem 
Estar? O quê? 

Fonte: Autores 

 

A segunda etapa da análise de conteúdo constituiu-se pela exploração do 

material colhido, Coelho e Santos (2015, p.10) ressaltam que esta etapa pode garantir 

“maior proximidade do pesquisador com os dados e o recorte de trechos das entrevistas 
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em unidades comparáveis”. Nessa etapa as entrevistas são desmembradas de acordo 

com as unidades de sentido (temas) para posteriormente serem reagrupadas conforme os 

elementos presentes nas dimensões da diferenciação de serviços. 

Por fim, a última etapa da análise de conteúdo ocorreu pelo tratamento e 

compreensão dos resultados. Nesta fase foi possível realizar inferências quanto aos 

padrões constatados (YIN: 2001), obtendo-se os resultados apresentados neste estudo. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As categorias temáticas escolhidas para análise com base na literatura 

foram desenvolvidas neste estudo. A primeira categoria aborda os diferenciais que 

justificaram o processo decisório de compra do serviço, seguidas pelas análises de 

diferenciação dos serviços propostas por Booms e Bitner (1981): Pessoas, Processos e 

Ambiente. Por fim, acrescentou-se como categoria o diferencial percebido pelos 

entrevistados.  O Quadro 3 demonstra os principais achados da pesquisa.  

 
Quadro 3 – Síntese dos Serviços Diferenciais Percebidos 

DIMENSÕES 
ELEMENTOS DIFERENCIAIS – 

CONSUMIDORES 
ELEMENTOS DIFERENCIAIS – 

GESTORES 

Processo 
Decisório 

Localização (Comodidade e 
conveniência, referente a proximidade 
de casa ou serviço) 
Preço 
Influências Sociais (familiares, amigos) 
Tradição (confiança) 

Localização 
Tipo de serviço  
Qualidade da estrutura  
Qualidade do ambiente 
Atendimento diferenciado 

Pessoas 

Preparação do staff superior à 
concorrência 
Satisfação pessoal com os funcionários 
Atenção, cordialidade e simpatia 
Atendimento a solicitações especiais 
Profissionalismo 

Capacitação Profissional 
Conhecer os consumidores 
Taxa de conversão em vendas 
Gentileza e comprometimento 
Capacidade de retenção dos clientes 

Processos 

Divulgação (principalmente indicação e 
localização) 
Cumprimento (chegada e despedida) 
 

Divulgação dos serviços 
Abordagem dos colaboradores conforme 
serviço comprado  
Mecanismos de controle (Avaliação 
qualitativa esporádica, assistência aos 
colaboradores) 

Ambiente 

Ambiente em geral 
Parte específica do ambiente  
Limpeza e organização dos espaços 
Adequação entre tamanho e uso 

Diferenciação dos concorrentes 
Capacidade de agradar os clientes 

Diferencial 
Percebido 

Conjunto de fatores (Pessoas e 
Ambiente) 
Localização 
Falta de diferencial (nenhum diferencial 
percebido) 

Atendimento 
Ambiente e estrutura 
Comprometimento com resultados 
Programas (serviços oferecidos) 
 

Fonte: Autoria Própria 
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Assim, esta pesquisa avança ao demonstrar os elementos das dimensões 

de serviços diferenciados tanto na perspectiva dos consumidores quanto dos gestores. 

Ainda, aponta a possibilidade de atrelar este framework a outros serviços diferenciados 

como supermercados, salões de beleza e outros serviços que demandam um 

relacionamento mais próximo com o consumidor.  

 
4.1 DIFERENCIAIS PERCEBIDOS NO PROCESSO DECISÓRIO 

Buscou-se entender o processo de decisão de compra do consumidor de 

academia de ginástica. Conforme Kotler e Keller (2006), no processo decisório o 

consumidor escolhe uma das marcas com que teve contato na fase de avaliação de 

alternativas, podendo esta escolha não ter sido feita de forma planejada e com base em 

uma avaliação formal das marcas; em outros casos, vários fatores (culturais, pessoais e 

psicológicos) podem ter afetado esta decisão.  

As respostas obtidas demonstraram primeiramente que a localização foi o 

fator mais importante para a escolha da academia, tendo sido citada em todas as 

respostas. Apenas três consumidores citaram que a Bem Estar localizava-se perto do seu 

trabalho, todos os demais disseram que a academia é próxima a suas residências. 

 

“É a mais próxima de casa.” (Pedro Scarpati) 

“Esta ganhou pela proximidade da minha casa.” (Alessandra Caetano) 

“Na época escolhi pela localização e preço. Mas agora o preço está o mesmo.” 

(Daniela Duarte) 

“Eu moro a um quarteirão, então eu pago pela comodidade, mas a academia é 

cara.” (Rodrigo Cabral) 

“Logística, é a mais próxima do meu trabalho, malho no horário de almoço.” (Iago Horta). 

“É perto do meu serviço.” (Simone Costa) 

 

Além da localização, três respostas apresentaram o que Gianesi e Corrêa 

(1996) definem como fatores de influência sociais, ou seja, aqueles ligados a grupos de 

referência, assim como família e amigos. Dois entrevistados mostraram ser influenciados 

pelos pais e um pelo personal trainer. 

“Meu personal me indicou a Bem Estar. Ele já era meu personal na Savassi Gym, 

mas a Savassi Gym fechou. Aqui também é próximo da minha casa.” (Dolores 

Bougleux) 

 “Foi mais uma escolha do meu pai, é porque é perto da minha casa.” (Alice Gama) 

“A localização, e eu queria sair da Academia do Shopping, aí meu pai quis que eu 

e minha irmã começássemos aqui.” (Clarisse Gama) 
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Além dessas respostas, uma chamou atenção pelo fato do consumidor ter 

citado a “tradição” como um dos fatores que o levou a escolher a Bem Estar; no entanto, a 

Bem Estar está no mercado há apenas três anos. Essa associação ocorreu, pois existe 

outra academia também com o nome Bem Estar, mas que é controlada por familiares da 

sócia Laura e que está no mercado a mais de trinta anos. No entanto, por possuir 

administração, localização e estratégia distinta, esta outra unidade não foi objeto deste 

estudo. O consumidor inclusive cantou o jingle dos anúncios da rádio da Bem Estar, 

sendo que este é partilhado pelas duas unidades. 

 

“Tradição, a Bem Estar é conhecida no mercado. [Neste momento Evandro canta 

o jingle da Bem Estar] Também moro a três quarteirões.” (Evandro Macedo) 

 

Em relação aos proprietários, sobre o que influência os consumidores pela 

escolha da academia, nota-se que eles estão cientes sobre o que influencia na decisão de 

compra de seus consumidores. 

“O tipo de serviço, a qualidade da estrutura. A qualidade do ambiente. É uma 

academia mais vazia.” (Flávio Coelho) 

“Em primeiro lugar a localização, em segundo lugar o ambiente, em terceiro lugar 

a proposta de trabalho (atendimento diferenciado).” (Laura Coelho) 

 

4.2 PESSOAS 

A dimensão pessoas é de extrema importância no âmbito de serviços, pois, 

segundo Castro Jr, Rosetto e Gonçalo (2014), na indústria de serviços as pessoas estão 

em contato direto com os consumidores, podendo provocar mudanças benéficas em sua 

percepção, sendo assim, é um fator de diferenciação na oferta de serviços.  

Dentre os 17 consumidores entrevistados, 16 disseram estar satisfeitos com 

a recepção/equipe de vendas, 15 avaliaram positivamente os instrutores, inclusive citando 

que são mais preparados do que instrutores de outras academias, e 9 consumidores 

disseram que frequentam suas atividades físicas por incentivo de familiares, amigos e até 

dos professores. 

 “Todos são uma gracinha. Além da compra, já precisei deles em trocas de ficha e 

mudanças em geral. São muito atenciosos.” (Clarisse Gama) 

“Solícitos, preparados. Eu fiz uma solicitação quanto a limpeza e me atenderam. 

Solicitei que colocassem closet caption na TV e me atenderam também.” (Marcela 

Souza) 
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“Gosto do meu instrutor. Escolhi ele porque ele me prometeu me fazer ficar 

durinha.” (Simone Costa) 

“Eles têm profissionalismo, participam, orientam, têm postura profissional. Até a 

altura do banco eles se preocuparam em ajustar por causa da minha artrose. (...) 

Os próprios professores são incentivo pra mim aqui dentro.” (Evandro Mendes). 

 

Apenas Iago e Daniela não estão satisfeitos com o atendimento dos 

instrutores e relacionam este problema ao horário que praticam suas atividades, no qual a 

academia recebe mais consumidores e os instrutores não estariam dando atenção 

suficiente. Quanto à recepção, apenas Iago citou que o atendimento é lento. 

“No horário que eu venho tem muita gente. Na maioria dos casos sinto falta de 

apoio. (...) Com a recepção eu tenho contato basicamente na hora de comprar. 

Não gosto do atendimento no caso de mudança de ficha, é lento/enrolado. 

Às vezes falo isso com o dono, mas ele não aceita.” (Iago Horta) 

 

“Na musculação deixa a desejar, eles conversam muito. Principalmente à noite, 

que tem muito menino novo, eles ficam brincando muito com eles porque têm 

intimidade, mas isso tumultua.” (Daniela Duarte). 

 

De acordo com ambos os sócios, seus profissionais são atentos e 

capacitados, assim como foi mencionado pelos consumidores. Porém, isto não significa 

que não existam falhas como foi apontado por alguns consumidores.   

Saba (2006) cita a interação com os consumidores como forma de 

conhecimento dos mesmos. Em relação a tal interação, o sócio Flávio Coelho citou que 

este ponto poderia estar sendo mais estimulado por meio de eventos internos na 

academia. Para os consumidores entrevistados também falta interação social formada 

dentro do espaço da própria Bem Estar. Por exemplo, três consumidores que disseram 

malhar sozinhos citaram que gostariam de ter companhia para treinar, mas, por questões 

de rotina e horário, não tinham essa possibilidade. 

 

“[Os instrutores] São capacitados, preparados para atender públicos específicos 

dentro dos nossos programas. Procuram dar muita atenção a cada um. (...)Temos 

um processo de vendas muito ajustado, é muito bom o processo de vendas da 

academia. Isso eu tenho certeza. Fazem prospecção, ligam quando o aluno falta, 

estão atentas quando o aluno falta. Conhecem bem o produto da academia. O 

índice de conversão de vendas é alto. (...) a proposta de ser uma academia 

pequena. Com poucos funcionários e poucos consumidores, todo mundo se 

conhece.” (Laura Coelho) 
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“Levando em consideração outras academias, estamos em um nível bacana.  

A gentileza deles com os alunos é maior do que em qualquer outra academia que 

eu conheço. Comprometimento também, tudo isso conta. (...) [Os profissionais da 

recepção} trabalham sempre preocupados em buscar alunos novos e reter os que 

já temos. Existe todo um trabalho por traz disso, elas ligam para os alunos.  

O trabalho de retenção tem o mesmo comprometimento que o de venda para 

alunos novos.” (Flávio Coelho). 

 

Em se tratando da dimensão de pessoas da Bem Estar, foi possível 

comprovar o que Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (2014) colocam como potencial das 

pessoas em criar mudanças que afetaram positivamente na percepção sobre os serviços. 

Apesar das opiniões negativas serem minoria, como o atendimento em horários de pico e 

postura entre os próprios profissionais (conversa excessiva), também devem ser tratadas, 

pois, assim como Saba (2006) afirma, em média 80% dos novos consumidores de 

academias de ginástica são fruto da indicação dos consumidores antigos. Logo, um 

consumidor insatisfeito pode representar a perda de indicações. 

 

4.3 PROCESSOS 

Os processos, para Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (1986), seriam um modo 

de diferenciar-se da concorrência e entregar satisfação. Por meio dos processos, os 

clientes podem perceber os efeitos positivos na qualidade de serviços, pois a 

padronização do trabalho influenciaria positivamente na velocidade, flexibilidade e 

confiabilidade dos serviços. Deste modo, procurou-se verificar a padronização nos 

processos de divulgação, atendimento e nas aulas oferecidas pela Bem Estar.  

Conforme as respostas obtidas, a divulgação da Bem Estar parece não ser 

eficiente, pois 14 dos 17 entrevistados relataram terem conhecido a academia devido a 

sua localização (por morarem perto ou andarem próximos a Bem Estar), e não por terem 

recebido panfletos, escutado propagandas nas rádios ou receberem qualquer tipo de 

divulgação. Assim Alessandra Caetano relatou que conheceu a academia: “Andando no 

Bairro”; e Otávio Siqueira disse: “Passei em frente e vi”. Duas pessoas citaram a 

indicação de amigos como a maneira pela qual conheceram a Bem Estar. 

“Outras pessoas do meu trabalho malham aqui.” (Marcela Souza) 

“Uma amiga minha já malhava aqui.” (Simone Costa) 
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Quanto ao atendimento, 15 dos 17 consumidores apontaram a atenção, a 

simpatia e o fato dos instrutores cumprimentarem quando os consumidores chegam ou 

saem dos treinos como um padrão.  

“Sim, estão sempre cumprimentando, quando chego ou saio. Mais gentis do que 

em outras academias.” (Alessandra Caetano) 

Sim, quando saem do salão avisam, apoiam no exercício, dá pra ver que existe 

um treinamento.” (Otávio Siqueira) 

 

Iago e Daniela citaram não existir um padrão de atendimento e das aulas 

ministradas, principalmente em horários em que há movimento maior. 

“Tem dia que esse horário [do almoço] só tem turista [Para Iago, turistas são 

aqueles alunos que não têm regularidade, vão à academia eventualmente], então 

fica mais cheio. A ventilação varia, a iluminação também varia, tudo varia.” (Iago 

Horta) 

“As aulas em grupo mantêm um padrão, mas a musculação não.” (Daniela Duarte) 

 

Quanto à divulgação, as respostas dos sócios demonstraram que existem 

processos de divulgação da academia em diversos meios e a indicação ou “boca-a-boca” 

como meio mais eficiente, mas pelas respostas dos consumidores, a localização da 

academia parece ser elemento de maior importância.  

“Panfletos, cartazes na região, correspondências para as casas na região, eventos 

externos, eventos internos, convidando pessoas de fora. Divulgação em 

restaurantes da região. Temos dois totens na porta da academia e um banner 

externo. Publicação telefônica e contatos telefônicos, convites. Por exemplo, 

colocamos o balé de uma bailarina de renome e já temos uma lista de espera de 

mais de 200 crianças de uma escola da região. Essa lista é feita com indicação. 

Não tenho como falar qual é o mais eficiente, não é medido, é um conjunto de 

esforços. Mas se eu fosse apostar, seria a indicação, do tipo familiar chama 

familiar”. (Laura Coelho) 

“Rádio, mídia social, alguns eventos em empresas, agora mesmo fomos em uma 

confraternização de funcionários em uma empresa de telefonia. Carta em 

residências, cartaz na parte de fora da academia. O boca-a-boca também existe, 

acho que é o mais eficiente.” (Flávio Coelho) 
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Quanto à abordagem dos colaboradores, os sócios afirmaram existir um 

padrão, sendo este guiado conforme o programa em que cada consumidor está 

matriculado. Já os consumidores, em suas respostas, acreditam que o padrão seja 

simpatia e atenção dos colaboradores. Inclusive, muitos dos consumidores tiveram 

dificuldade de responder em quais dos programas (fortalecimento, emagrecimento, bem-estar, 

saúde ou 30 express) que participam. 

Em relação ao padrão das aulas, a sócia Laura citou que existe uma 

avaliação qualitativa, na qual os consumidores são perguntados como foi a aula. 

No entanto, entre os entrevistados neste estudo, não houve qualquer citação sobre esse 

tipo de avaliação. Já o sócio Flávio Coelho afirmou que existe uma avaliação das aulas 

feita pelo Coordenador da academia, mas não existe uma frequência estabelecida. 

 

“Sim, de tempos em tempos o nosso coordenador assiste uma aula. De spining e 

aula coletiva. Ele é um excelente instrutor. Mas não temos uma frequência 

estabelecida para isso, fica a cargo do coordenador ver a melhor hora.” (Flávio 

Coelho) 

 

Portanto, a dimensão de processos é um ponto a ser mais trabalhado, o 

processo de divulgação, por exemplo, contempla a divulgação em “rádio, mídia social, 

eventos” assim como afirma Flávio Coelho, mas sua eficácia parece ser baixa e não 

garantir diferenciação, como proposto por Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (2014). Quanto 

aos processos de atendimento e abordagem dos colaboradores, pode-se dizer que estão 

contribuindo para a diferenciação, pois a questão do comprimento foi lembrada por muitos 

consumidores, mas deve-se ter atenção com os horários de maior movimento, como já 

citado, e deve-se trabalhar a questão do atendimento conforme os programas são 

também percebidos pelos clientes.  

Por fim, os processos que têm por objetivo garantir o padrão de qualidade 

dos serviços prestados parecem estar funcionando, pois os consumidores de forma geral 

percebem um padrão, mas estes não acontecem de maneira formal e sistemática, assim 

como citado pelos sócios, ponto que pode ser trabalhado futuramente. 

 
4.4 AMBIENTE 

O Ambiente é a terceira e a última das dimensões de diferenciação em 

serviços. Watson, Pitt e Kavan (1998) consideram que o ambiente físico tangibiliza os 

serviços, proporciona a sua execução e faz com que o consumidor possa perceber a 

diferenciação dos serviços por meio de características físicas. Tortaro (2007) acrescenta 

que a academia irá concorrer com outros locais de lazer, por isso os espaços na 

academia devem ser criados para atrair e criar identificação com os consumidores.  
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Quanto ao ambiente físico da Bem Estar, 16 dos 17 entrevistados 

consideram o espaço físico bom, sendo que 7 consumidores consideram a Bem Estar 

uma academia pequena, mas adequada para a quantidade de consumidores.  

 

“Eu acho pequeno, mas não fica lotado, é adequado para o número de pessoas.” 

(Alice Gama). 

“Apesar de pequeno, ele é bem aproveitado. Tem todos os equipamentos que a 

gente precisa.” (Pedro Otávio). 

“Regular, faltam equipamentos. Faltam vários equipamentos. Pra homem, máquina 

livre e banco lombar. No banheiro, falta mais um banco também.” (Iago Horta). 

 

Quando perguntados sobre qual ambiente preferiam ou se identificavam, 10 

consumidores responderam ser o salão de musculação seu ambiente preferido, 3 

consumidoras responderam ser o banheiro seu ambiente preferido, 1 consumidora 

considerou a sala de spinning, outra consumidora considerou a sala de fitbox e os 

restantes consideram a academia como um todo. 

 

“Parte da musculação mesmo.” (Fábio Madureira). 

“A salinha de fitbox, lá tem uma luz diferente e tem espelho. Eu não faço fitbox, 

mas quando a sala está vazia eu posso fazer exercício de maneira mais privada, 

sem muita gente em volta.” (Clarisse Gama). 

“Banheiro. É limpo e organizado. Isso é importante pra quem malha no almoço e 

tem de voltar para o trabalho.” (Marcela Souza). 

 

Em relação às mudanças no espaço físico, surgiram muitas sugestões de 

mudança. Alguns consumidores, inclusive, sugeriram mais de uma alteração. Dos 17 

entrevistados, 8 disseram que não mudariam nada, 6 consumidores disseram que 

colocariam mais aparelhos, 2 disseram que o banheiro masculino precisa de mais um 

banco, 2 disseram não estarem satisfeitos com a ventilação da academia e um disse que 

o espaço gramado externo poderia ser melhor aproveitado. 

“Não, atende bem.” (Aroldo Martins) 

”Sinto falta apenas de equipamentos de ombro.” (Otávio Siqueira). 

“Como eu disse, faltam muitos aparelhos e um banco no banheiro. A disposição 

dos aparelhos também não é boa, eu sou mais funcional. Mas eles pensam mais 

na estética.” (Iago Horta). 

“Essa área de fora, da grama, é inútil. Às vezes, é bom para respirar. Mas talvez 

seria melhor uma área de abdominal, corrida ou equipamentos para ombro.”  

(Pedro Otávio). 

“Eu tiraria o ar-condicionado, quando está muito calor não dá. Mas, ao mesmo 

tempo, eu tenho alergia, então não é bom.” (Clarisse Duarte). 
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Os proprietários em suas respostas citaram que a Bem Estar teria sido 

projetada para as atividades que oferece, dentro de um espaço agradável e reduzido em 

relação a outras academias. Entretanto, os proprietários não citaram que não possuem 

alguns aparelhos comuns em outras academias, assim como muitos consumidores 

pontuaram. 

Quanto à identificação do consumidor com ambientes dentro do espaço 

físico da academia, o pilates foi citado como um ambiente capaz de causar esta sensação 

e que a identificação ocorreria com a academia como um todo e não só com um 

ambiente. Contudo, os consumidores demonstraram ter identificação com espaços 

específicos, como o salão de musculação, o banheiro no caso das mulheres e as salas de 

aula coletiva. 

Por fim, quando perguntados se mudariam algo no ambiente da academia, 

ambos os sócios falaram sobre a criação de um “Espaço Kids” No entanto, os 

consumidores citaram questões como falta de aparelhos, ventilação e necessidade de 

mais um banco no banheiro masculino. 

“É realmente projetada para ser uma academia de ginástica agradável e diferente, 

que promova o bem estar. (...) Sem duvida, com a academia toda, os espaços são 

iguais, funcionam como um todo. Tem aluno que vem para a Bem Estar por causa 

desse padrão do espaço físico, tem aluno que sai pelo mesmo motivo. Existe uma 

identificação, mas não temos como agradar todo mundo. O pilates remete a casa 

da pessoa, por exemplo.” (Flávio Coelho). 

 

O ambiente da Bem Estar demonstra estar cumprindo o papel de tangibilizar 

os serviços da academia, pois os consumidores e proprietários descreveram, de forma 

semelhante em características físicas, como “pequeno”, “reduzido”, mas também com 

outros adjetivos, como “agradável” e “adequado”. Também pôde ser observado que todos 

os ambientes devem estar dentro da proposta de diferenciação, exemplo disso é o 

banheiro feminino, citado por três mulheres como seu ambiente preferido.  

Quanto às mudanças propostas pelos consumidores, verifica-se que a 

possibilidade de inclusão de mais aparelhos deve ser verificada pelos sócios, visto que os 

consumidores citaram que em outras academias existe variedade maior. Por fim, a 

proposta de um espaço kids citada pelos sócios pode ser considerada como uma boa 

alternativa de diferenciação, não só em termos de ambiente, mas de pessoas e processos 

também. 
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Diferencial Percebido  

Sobre o diferencial da academia Bem Estar, as respostas obtidas mostraram 

que 13 dos 17 entrevistados consideram o diferencial da Bem Estar como um conjunto de 

fatores, sendo os mais citados a localização e o atendimento. Contudo, 2 consumidores 

disseram que o diferencial é apenas a localização e outros 2 afirmaram não existir 

diferenciação.  

“A localidade. Perto do serviço.” (Simone Costa). 

 “O espaço físico! Os aparelhos novos, o próprio banheiro.” (Marcela Souza, 

Ambiente) 

“Como o espaço é reduzido, os professores podem atender a todos.  

Os equipamentos são modernos.” (Pedro Otávio, Ambiente e Pessoas). 

“A qualidade dos aparelhos, a qualidade dos profissionais.” (Alessandra Caetano, 

Ambiente e Pessoas). 

“O número de instrutores por aluno é bom.” (Fábio Madureira, Pessoas). 

“A assistência que os professores dão, eles acompanham mais de perto.” (Alice 

Gama) 

“Localização e as pessoas também. As pessoas aqui dão atenção, mas não ficam 

no pé. Na Academia do Shopping, os instrutores ficavam em cima demais, eram 

chatos. Aqui, primeiro eles olham de longe, perguntam se está ok. As músicas 

aqui são boas também.” (Clarisse Gama, Ambiente e Pessoas) 

 “É boa como as outras, não sei um diferencial.” (Pedro Scarpati) 

 “Nenhum, altamente substituível.” (Iago Horta). 

 “Não existe um diferencial, é porque é perto. Às vezes penso em sair, mas tenho 

preguiça “ (Daniela Duarte). 

“O staff é simpático, chegam a ter uma alegria irritante, estão sempre sorrindo 

[entrevistado falando de forma irônica]. Com o clima e o bom humor que encontro 

aqui, as atividades ficam mais fáceis.” (Evandro Macedo, Pessoas) 

 

Ao avaliar as respostas, os elementos citados com maior ênfase são 

justamente as pessoas e o ambiente de prestação de serviços. Assim, o trabalho 

demonstra que a utilização do modelo de Booms e Bitner (1981) faz-se adequada para a 

pesquisa de serviços diferenciados. 

Em relação aos proprietários, ambos citaram o atendimento (pessoas) e o 

ambiente como diferenciais, fatores que puderam também ser observados no discurso 

dos consumidores. Flávio Coelho cita também os programas como diferencial e a 

necessidade de que estes sejam mais divulgados internamente. Tal ponto pode ser 

observado nas entrevistas também, pois a maioria dos consumidores não sabia o 

programa no qual estavam matriculados. Quanto às observações adicionais, Flávio 

acrescentou sua visão sobre o mercado de academias. 
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“O atendimento, o ambiente, a forma que o aluno é tratado pelos colaboradores, o 

serviço que é ofertado é diferente. E o comprometimento com os resultados.” 

(Laura Coelho) 

“Os programas e a estrutura, e isso inclui tudo que eu já falei. Às vezes, as 

pessoas falam que não sabem ao certo o que são os programas, mas elas estão 

seguindo a lógica do programa. Temos que divulgar internamente esses 

programas, mas a ideia deles já está sendo usada. O atendimento, o ambiente, a 

forma que o aluno é tratado pelos colaboradores, o serviço que é ofertado, tudo é 

diferente. E o comprometimento com os resultados também. (...) O mercado está 

em um momento delicado, as pessoas que não criarem produtos novos estão fora 

dele, por isso a importância dos novos programas.” (Flávio Coelho) 

 

Assim, ficou evidente que as percepções entre os gestores e os 

consumidores do caso em questão são similares, mas precisam de um alinhamento para 

melhorar ainda mais a diferenciação de seus serviços e, consequentemente, a satisfação 

e retenção dos clientes.  

 

5. CONCLUSÕES 

O fator localização mostrou-se de extrema importância para a academia, 

pois demonstrou ser um diferencial para a atração e retenção de consumidores. 

Sobre a importância de cada uma das dimensões de diferenciação para os 

entrevistados, a dimensão pessoas se destacou, demonstrando um elevado nível de 

reconhecimento por parte dos consumidores. Ainda, todas as dimensões de serviços 

diferenciados parecem apontar para a literatura de marketing de relacionamento, por meio 

da geração de confiança e comprometimento não só com os consumidores, mas também 

com os colaboradores, como sugerem Morgan e Hunt (1994).  

Para Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (2014), a padronização do trabalho afeta 

positivamente na qualidade dos serviços. No entanto, no caso em estudo nem sempre os 

processos são entendidos e percebidos pelos consumidores. 

A terceira e última dimensão de diferenciação de Booms e Bitner (1981) é o 

ambiente, dimensão que para Watson, Pitt e Kavan (1998) tangibiliza os serviços e 

permitem que sua diferenciação seja percebida. Também se verificou que os 

consumidores criam identificação com ambientes da academia de ginástica, inclusive 

considerando-os diferenciais em um âmbito geral e/ou de ambientes específicos que 

consideram distintos.  
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O fato deste estudo pesquisar apenas uma academia também pode ser 

considerado uma limitação, podendo-se, em pesquisas futuras, realizar estudos 

multicasos, assim como definido por Malhotra (2006). Deste modo, seria possível 

comparar o processo decisório de consumidores de academias que oferecem serviços 

diferenciados com os de academias tradicionais. Outra limitação foi a adaptação dos 

estudos de Castro Jr., Rosetto e Gonçalo (2014) para o contexto deste trabalho. 

Os resultados obtidos e analisados neste estudo podem ser tratados como 

fontes para tomada de decisão no caso estudado e em outras academias de ginástica, 

gerando implicações gerenciais para o contexto da pesquisa. Assim, questões como a 

divulgação da academia, os processos internos e melhorias estruturais, a aquisição de 

equipamentos podem criar valor para os consumidores da academia e contribuir para a 

sua proposta de diferenciação.  

Além disso, apesar de se tratar de um estudo com consumidores de apenas 

uma academia, puderam-se verificar elementos diferenciais que podem ser aplicáveis a 

outros contextos de empresas que prestam serviços diferenciados, como supermercados, 

padarias, salões de beleza e bancos. Por fim, este estudo e o framework proposto nos 

resultados abrem caminho para a verificação de como serviços diferenciados podem 

gerar vantagem competitiva para empresas que dependem da prestação de serviços. 
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